ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 2/2022
Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2022, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 15 consilieri: 10 consilieri în sala de ședințe a orașului
Covasna și 5 consilieri prin mediul online (dl Enea Nicolae, dl Fulop Csaba, dl
Bodo Tohotom, dl Jeszenovics Robert – Karoly și d-na Bodo Eniko).
Dl Holoșpin Constantin urmează să depună jurământul.
Lipsește d-na consilier Sasu Izabella.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretar general al
orașului Covasna, d-na Vasilica Enea, director asistență socială, d-na Sîntoiu Angela
– Cornelia, inspector administrarea domeniului public și privat, d-na Varga Monica
și inspector cadastru, dl Incefi Istvan.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 19/2022, care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei și comunicată consilierilor prin e-mail la data
de 22 ianuarie 2022.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna ianuarie 2022, care se desfășoară în sala de
ședințe a Consiliului local al orașului Covasna.
Președinte de ședință pentru luna ianuarie a fost ales d-na consilier local
Becsek Eva în ședința extraordinară din 5 ianuarie 2022.
Dna președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
1. Depunerea jurământului de către dl Holoșpin Constantin, validat în
funcția de consilier local prin încheierea Judecătoriei Târgu Secuiesc,
pronunțat în dosarul nr. 2446/322/2021.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general
consolidat al orașului Covasna pe anul 2022.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul orașului Covasna
pentru anul 2022.
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4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea
asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2021.
5. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților
de învățământ preuniversitar din Orașul Covasna, pentru anul școlar 2022 –
2023.
6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea proiectelor culturale
prioritare pentru 2022 și a sumelor alocate acestora.
7. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al
Grădiniței cu program prelungit nr. 1 asupra imobilului situat în strada
Spitalului, localitatea Covasna, jud. Covasna.
8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru
dezlipirea unui teren situat în orașul Covasna, str. Școlii nr. 25, CF nr. 32821.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor cadastrale
(rectificare hotar) ale imobilului situate în Orașul Covasna, înscris în CF 29335
Covasna, nr. cad. 23335, Parcul Tineretului Voinești.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2022 aferent contractului de administrare 597/2015 cu
Ocolul Silvic Covasna.
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului cotizației
orașului Covasna la asociațiile în care este membru pentru anul 2022.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 117/2020 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Covasna
și a HCL nr. 121/2020 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului
local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de
învățământ din orașul Covasna.
13. Diverse
Dl Primar propune retragerea de pe ordinea a punctului 2, având în vedere că
anumite lucruri nu s-au clarificat până la momentul de față, totodată propune
suplimentarea ordinii de zi cu 3 puncte, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării pe lângă cele trei
centre financiare din învăţământul preuniversitar, a unor activităţi finanţate
integral din venituri proprii
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate
de către operatorul de transport S.C. Linka Tranzit S.R.L, pe raza orașului
Covasna
3.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 10/2020 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administraţie” din aparatul
propriu al Consiliului local şi din serviciile publice din subordinea acestuia, cu
modificările ulterioare
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Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 15
voturi „pentru”– unanimitate.
Înainte de discutarea punctelor îscrise pe ordinea de zi, dna președinte de
ședință supune la vot procesele – verbale ale ședințelor din:
- Ședință ordinară 25 noiembrie 2021 – P.V. nr. 22 – se aprobă cu 15 voturi
„pentru”
- Ședință extraordinară 16 decembrie 2021 – P.V. nr. 23 – se aprobă cu 15
voturi „pentru”
- Ședință ordinară 23 decembrie 2021 – P.V. nr. 24 – se aprobă cu 15 voturi
„pentru”
- Ședință extraordinară 5 ianuarie 2022 – P.V. nr. 1 – se aprobă cu 15 voturi
„pentru”
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Depunerea
jurământului de către dl Holoșpin Constantin, validat în funcția de consilier
local prin încheierea Judecătoriei Târgu Secuiesc, pronunțat în dosarul nr.
2446/322/2021.
Dl Holoșpin Constantin depune jurământul în fața consiliului local.
Dl Primar felicită pentru mandatul de consilier local, îi dorește o activitate în
folosul cetățenilor și o colaborare corectă în cadrul consiliului local.
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul orașului Covasna pentru anul 2022.
D-na Sîntoiu prezintă raportul de specialitate și arată că față de anii anteriori
ca noutate este că s-a modificat legea privind acordarea ajutorului pentru încălzire,
majorând foarte mult plafonul, astfel s-a mărit și numărul cererilor depuse. Totodată
în anul 2021 a început acordarea trusoului pentru nou născuți. Serviciul de îngrijire
la domiciliu a fost externalizat la o asociație care prestează astfel de servicii sociale.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Molnar are a singură intervenție/solicitare: când este vorba de
acordarea unui ajutor sau unui beneficiu de orice fel, acest lucru să fie mediatiza și
în presa locală în două limbi, pentru că după părerea lui multă lume nu are internet
să poată urmări noutățile.
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Dl Primar a înțeles propunerea, promite că informațiile vor fi promovate și în
presa locală.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 5/2021
cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local al Covasna, pentru anul
2022
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali
desfășurată în semestrul II al anului 2021.
D-na Sîntoiu detaliază raportul de specialitate.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 6/2022
pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali
desfaşurată în semestrul II al anului 2021
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar
din Orașul Covasna, pentru anul școlar 2022 – 2023.
D-na Becsek, în calitate de director al Centrului Financiar nr. 1 prezintă
și detaliază materialul propus spre aprobare.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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Dl Primar depășește cadrul proiectului de hotărâre propus spre aprobare și
prezintă consiliului local problemele cu arondarea grupelor antepreșcolare la
inspectoratul școlar județean. Grupele au fost predate, dar din păcate trebuie
acoperite toate cheltuielile în continuare din bugetul local. Au fost înaintate mai
multe adrese, problema nu s-a rezolvat, iar oamenii au rămas fără salariu. Salariații
la rândul lor protestează și arată nemulțumirea față de aceste probleme, direct sau
indirect sunt implicați și părinții, care la rândul lor poate nu-și pot duce copii la
creșă. A fost convocat o ședință și de dl prefect pe această temă.
Până la soluționarea acestei probleme am dispus alocarea salariilor pentru
aceste persoane, este cumva și de ordin moral să rezolvăm problema. Anul acesta
ne-am bucurat că scăpăm de această povară, iar acum ne-a dat tot bugetul peste cap.
Am solicitat suplimentarea acestor grupe cu o grupă în limba maghiară, am
propus inspectoratului ca din anul școlar 2022 – 2023 să se suplimenteze această
educație antepreșcolară. Luând foarte pe lege – nu știu cum să propunem un buget
din care trebuie să plătim salariile lor în măsura în care administrarea acestor grupe
nu aparține de noi.
Dl Molnar este interesat în ce măsură se poate acoperi cota /copil din
fondurile alocate.
D-na Becsek în numele liceului răspunde și arată că încă nu le-a fost
comunicată cota unică, dar adevărul este că au cheltuieli mult mai mari în ultima
perioadă, aceasta și din pricina contractului pentru gaz, pe care nu au reușit s-o
încheie. Urmează ca cheltuielile să fie reanalizate în luna februarie, să se facă
calculele necesare.
Dl Molnar: la celelalte centre financiare care este situația?
Dl Primar: până acum nu au fost probleme la nici un centru financiar, s-ar
putea să fie probleme la Școala Gimnazială Avram Iancu.
Dl Neagovici concluzionează cele prezentate: consiliul local plătește angajații
altor instituții, iar suma necesară acoperirii acestor cheltuieli trebuie inclus în
bugetul local. Este foarte bine că s-a mai solicitat o grupă, cu tot că această activitate
va avea impact asupra bugetului local.
Dl Primar arată că în prima fază nu s-a aprobat numărul de posturi la
minister, din această cauză nici nu au alocat fonduri pentru salarii. Deocamdată am
propus asigurarea cheltuielilor pe primul trimestru.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru” după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 7/2022
Cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 din oraşul Covasna
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2022 și a sumelor
alocate acestora.
Dl Primar: ca în fiecare an, urmează stabilirea proiectelor prioritare și
finanțarea acestora. Anul trecut nu am reușit să împlementăm fiecare proiect, nu știu
dacă putem să mai facem ceva pentru sufletul urbei. Sperăm că anul acesta
restricțiile nu vor fi atât de drastice.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - Ziua Diversității
Culturale se sărbătorește la 21 mai, pe această dată era aprobată inițial (2015) ca
proiect cultural prioritar. Ori se aprobă eliminarea acestui proiect cultural prioritar
cu includerea unui proiect nou Festivalul de Teatru Juventus, ori rămân amândouă,
cu finanțare corespunzătoare, dar cu păstrarea datei de 21 mai pentru Ziua
Diversității Culturale care pe plan mondial se sărbătorește la 21 mai.
Discuții: Dl Molnar este de părere că se poate renunța la diversitatea
culturală, chiar dacă în acest proiect este vorba de diversitate. Din motive practice sa propus ca acest eveniment să aibă loc toamna, asta nu înseamnă că dacă revin la
normal nu se va ține în mai.
D-na Secretar este de părere că se crează confuzii, se poate numi eventual
ziua locală a diversității.
Dl Molnar: se poate spune și locală, dar nu ar fi corect, pentru că vin formații
și din alte localități din țară. Important este că există acest festival.
Dl Enea dorește să vorbească despre ziua limbii române, pe data de 31
august, când se dorește dezvelirea bustului lui Mihai Eminescu. Dorim să fie un
eveniment mai amplu, să invităm o formație, iar 2000 de lei nu se pare o sumă
suficientă. Propun să luăm sume mai mici de la alte evenimente, de la Nedee, de la
zilele orașului, sper că sunteți de acord cu această propunere.
Dl Primar: vizavi de această propunere trebuie să fim corecți, noi la rândul
nostru am contribuit la ridicarea acestui bust, la proiectul Eminescu. Am susținut și
realizarea PUZ – ului pentru acest bust. Să vedem dacă propunerea Dvs. are
repercursiuni negative. Vă rog să faceți propunerile punctual.
Dl Enea: de la Ziua Mondială a Teatrului 1500 lei, de la Nedea Mocănească
1000 lei, de la Zilelel Orașului Covasna 1000 de lei și de la ziua Națională a
României 1000 de lei, astfel ajungând la suma de 6500 de lei.
Dl Primar întreabă de ce nu este de ajuns suma de 2000 de lei?
Dl Enea arată că va fi invitat o trupă de artiști profesioniști care vor recita
poezii, care va costa destul de mult, plus cheltuielile cu invitații. Doar anul acesta
solicită acest lucru, anul viitor va reveni la normal.
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Dl Ferencz aproape ar fi de acord cu propunerea d-lui Enea, în afară de Ziua
Națională a Teatrului. Nu este de acord să ia acest proiect de la Casa Orășenească de
Cultură.
Dl Bocan în principiu este de acord, dar nu știe ce vor spune ceilalți
participanți.
Dl Enea este convins că vor fi de acord.
Dl Molnar este de acord cu modificarea sumelor în afară de Ziua Națională a
Teatrului.
Dl Neagovici propune ca la Ziua Diversității Culturale să aprobe data de 21
mai, dar să treacă în paranteză că în condiții excepționale se va organiza în
septembrie – octombrie. În rest îl susține pe dl Enea.
Dl Primar: în măsura în care se va vota propunerea Dvs., dl doctor Enea,
chiar vă rog să explicați organizatorilor de ce s-au luat banii de la aceste proiecte. A
mai fost o situație asemănătoare cu bustul lui Avram Iancu.
Dl Enea este perfect de acord cu dl Primar, cârcotași sunt tot timpul dar își
asumă această decizie.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după
care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 8/2022
cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2022 și a
sumelor alocate acestora
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind încetarea dreptului de administrare al Grădiniței cu program prelungit
nr. 1 asupra imobilului situat în strada Spitalului, localitatea Covasna, jud.
Covasna.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că în urma discuțiilor s-a
ajuns la renunţarea la clădirea din str. Spitalului, urmând să se finalizeze clădirea
gădiniței de lângă pârâu. Grădinița a solicitat totuși păstrarea etajului 2, pentru
arhivă, iar APIA a solicitat să se mute din partea celalaltă a clădirii în partea recent
eliberată. În perspectivă putem să ne gândim care va fi soarta acestei clădiri.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
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Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL – cu o precizare –
parterul vechii clădiri este în capitalul social al Gospodăriei Comunale.
Discuții: Dl Primar: da, de acolo dorește să se mute APIA în partea celalaltă,
acolo vrem să cumpărăm parterul înapoi. Cu mai mulți proprietari clădirea nu este în
stare bună, se prăbușește acoperișul. Dacă redevenim proprietari, ne uităm dacă
găsim sursă de finanțare pentru reabilitarea clădirii, iar ulterior să-i găsim o
destinație.
D-na Becsek arată că deși din punct de vedere economic este mai bine ca
grădinița să rămână în clădirea școlii, problema este că la școala generală nu există o
sală de sport. Era mai util pentru școală dacă se muta grădinița de acolo.
Dl Primar a propus această variantă, dar faptul că s-a mutat o parte din
grădiniță în clădire nouă naște frustrări. Trebuie să ne gândim în așa fel ca cei care
au rămas să-și desfășoare activitatea în condiții optime. Sperăm să găsim o soluție
care să fie bine pentru toată lumea. Din păcate la școala generală nu dispunem de
loc pentru ridicarea unei săli de sport.
D-na Becsek arată că în partea clădirii dată în folosință grădiniței la parter
este o sală mare, care pe vremuri era folosit ca sală de sport.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 9/2022
privind încetarea dreptului de administrare al Grădiniței cu program
prelungit nr. 1 asupra imobilului situat în strada Spitalului, localitatea
Covasna, jud. Covasna
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind însușirea documentației cadastrale pentru dezlipirea unui teren situat
în orașul Covasna, str. Școlii nr. 25, CF nr. 32821.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că în urma solicitării depuse
de d-na Bartos, prin care solicită achiziționarea unei parcele din terenul proprietatea
orașului, s-a pregătit o documentație de dezlipire a terenului, urmând să fie scos la
licitație publică vânzarea parcelei care va fi dezlipit.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
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Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Molnar întreabă ce se întâmplă în cazul în care licitație va fi
câștigată de altă persoană, nu de d-na Bartos.
D-na Secretar arată că va câștiga cel care oferă mai mult.
Dl Primar: am anticipa un anumit rezultat al licitației. Câștigă cel care oferă
mai mult, ulterior este treaba lor.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 10/2022
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipirea unui teren situat în
orasul Covasna, str. Şcolii nr. 25, CF nr. 32821
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea actualizării datelor cadastrale (rectificare hotar) ale
imobilului situate în Orașul Covasna, înscris în CF 29335 Covasna, nr. cad.
23335, Parcul Tineretului Voinești
Dl Primar prezintă referatul de aprobare.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 11/2022
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privind aprobarea actualizării datelor cadastrale (rectificare hotar) ale
imobilului situat în orașul Covasna, jud. Covasna, înscris în C.F. nr. 29335
Covasna, nr. cad. 29335, Parcul Tineretului din Voineşti
Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 aferent
contractului de administrare 597/2015 cu Ocolul Silvic Covasna.
Dl Incefi prezintă raportul de specialitate și arată că a expirat amenajamentul
fondului forestier, cel nou este în curs de finalizare, astfel la elaborarea bugetului s-a
ținut cont de vechiul amenajament. Este vorba despre un buget estimativ. La noul
amenajament 100 de ha de teren va intra în fondul forestier din amenajamentul
pastoral, ca fiind pășuni împădurite.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 12/2022
Cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2022, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat
în baza contractului de administrare nr. 597/2015
Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea cuantumului cotizației orașului Covasna la asociațiile
în care este membru pentru anul 2022.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
10

HOTĂRÂREA NR. 13/2022
Cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna la asociaţiile în care este
membru, pentru anul 2022
Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 117/2020 privind organizarea Comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al orașului Covasna și a HCL nr. 121/2020 cu
privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisiile pentru
evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din orașul Covasna
Dl Primar prezintă referatul de aprobare.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL – cu eliminarea art. 126
care se referă la alegerea președintelui și secretarul comisiei, iar aici nu este cazul.
D-na Becsek îl întreabă pe dl Holoșpin dacă acceptă nominalizările în
comisii.
Dl Holoșpin acceptă nominalizările.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 14/2022
Privind modificarea HCL nr. 117/2020 privind organizarea Comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al orașului Covasna și a HCL nr. 121/2020 cu
privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisiile pentru
evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din orașul Covasna
Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea înfiinţării pe lângă cele trei centre financiare din
învăţământul preuniversitar, a unor activităţi finanţate integral din venituri
proprii.
Dl Primar dă cuvântul d-nei consilier Becsek ca în calitate de director al
Centrului Financiar nr1 să prezinte proiectul pe scurt.
D-na Becsek arată că până în prezent 75% din veniturile realizate de centrele
financiare intrau în bugetul local. S-a schimbat legislație, astfel solicită ca veniturile
proprii să rămână în bugetele lor.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport şi
tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Dl Primar arată că toate centrele financiare au depus astfel de cereri.
Dl Molnar felicită această iniţiativă, mai ales că maeștrii liceului fac instruire
mai mult decât calitativă, astfel vor putea onora și anumite comenzi.
D-na Becsek: să nu credeți că este vorba despre o sumă așa de mare.
Dl Neagovici se interesează dacă în anii anteriori nu aveau această
posibilitate să solicite ca banii să rămână la ei.
D-na Becsek: în urma controului efectuat de către Curtea de Conturi ne-au
atras atenția asupra acestei posibilități.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 15/2022
privind aprobarea înfiinţării pe lângă cele trei centre financiare din învățământul
preuniversitar, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către operatorul de
transport S.C. Linka Tranzit S.R.L, pe raza orașului Covasna.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare arătând faptul că operatorul și-a
permis să modifice tarifele unilateral. Le-am atras atenția, ei la rândul lor au arătat
că nu este sustenabil această activitate la nivelul orașului Covasna. S-a demarat
procedura pentru aprobarea solicitării lor, sunt îndeplinite condițiile legii.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
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Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale, prin procedură de urgență, fiind
publicat pe site-ul și la sediul Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a
publicării proiectului de hotărâre nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri,
sesizări, plângeri, reclamații
Discuții: Dl Neagovici arată că s-a uitat la estimările lor bugetare, unde cresc
un pic cheltuielile, dar dacă ei se descurcă cu acest buget este bine. Prețul de 5 lei
este un pic mare, dar raportat la situația actuală și la numărul de călători se justifică.
Dl Vatany studiind materialul a observat faptul că cheltuielile firmei cresc cu
10%, iar valoarea biletului se majorează cu 60%.
D-na Lungu: crește valoarea biletelor, dar îți este groază să călătorești în
acele condiții.
D-na Becsek: 9 lei costă un bilet până la Brașov – ca comparație.
Dl Gazda: au profit în minus.
Dl Ferencz se interesează de ce trebuie să aprobe consiliul local prețul
tarifelor la transportul local.
Dl Primar: pentru că este un serviciu public.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru” și voturi „împotrivă” (d-na Lungu
Liliana, dl Vatany Ferenc și dl Fulop Csaba), după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 16/2022
privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către operatorul de
transport S.C. Linka Tranzit S.R.L, pe raza orașului Covasna
Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea HCL nr. 10/2020 privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale „Administraţie” din aparatul propriu al Consiliului local şi din
serviciile publice din subordinea acestuia, cu modificările ulterioare.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că cresc doar acele salarii,
care înmulțite cu coeficientul aprobat nu ajungea la salariul minim aprobat la nivel
de țară. Știți bine că salariile personalului din administrație au fost înghețate,
celelalte salarii nu se modifică. Foarte multe salarii rămân într-o zonă, ne
confruntăm cu situația în care oamenii ne părăsesc și ajung să găsească alte locuri de
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muncă. Sunt discuții și între angajați, nu știu cum gândesc legiuitorii. Încet încet
ajungem înapoi la situația de dinanintea anului 2017.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Neagovici: încet - încet o să vedem că nu mai avem oameni
pregătiți, este trist, s-au creat foarte multe nemulțumiri. Până acum nu ne lăsa FMI –
ul să lucrăm, acum nu ne lasă acest sistem. Salariile sunt foarte mici și lipsește
motivația. Unde este descentralizarea mult visată?
Dl Primar: ar mai fi o soluție să creștem coeficienții, dar nu ar rezolva
problema, nu este corect că crești salariile aproape de indemnizația viceprimarului.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 17/2022
Cu privire la modificarea H.C.L. nr. 10/2020 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din
serviciile publice din subordinea acestuia, cu modificările ulterioare
Se trece la discutarea diverselor.
Dl Enea aduce la cunoștința executivului anumite probleme observate în oraș,
respectiv rampa de lemne din Poiana Ciucaș, unde s-a stricat foarte tare drumul și
poiana. În strada către spitalul orășenesc nu intră plugul să deszăpezească, nu în
ultimul rând arată că câinii de la cardiologie au devenit foarte violenți, trebuie luate
măsuri.
Dl Primar referitor la prima problemă a discutat cu operatorul, au promis că
vor reface terenul și drumul.
Dl Viceprimar va discuta cu cei de la Gos Trans Com în legătură că
deszăpezirea, măcar să intre acolo cu ATV-ul dacă altfel nu pot.
Dl Primar în ceea ce privește câinii de la cardiologie este o problemă foarte
mare. La rândul nostru am ridicat mai mulți câini de acolo, ulterior am avut
probleme cu colectivitatea de iubitori de animale. Nu putem aștepta ca toată lumea
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să tolereze câinii din curtea spitalului. Nu avem dreptul să intrăm pe proprietate lor,
în schimb am făcut multe adrese, din câte am înțeles s-a rezolvat problema.
Dl Enea: sunt câini la poartă, de acolo atacă.
Dl Holoșpin arată că în mare parte s-a rezolvat problema, s-a făcut o cușcă
pentru câine.
Dl Enea: ieri au fost afară.
Dl Primar este de părere că dacă s-a construit cușca ar fi bine să fie folosit.
Dacă nu se rezolvă problema, vom fi nevoiți să ridicăm câinii.
Dl Ferencz a observat că în schimb au dispărut urșii.
Dl Molnar sesizează faptul că nu funcționează iluminatul public lângă pârâu,
de la clădirea grădiniței în sus.
Dl Viceprimar arată că a explodat cablul în pământ, trebuie înlocuit, dar
acum nu pot săpa. Trebui să înlocuiască tot cablajul.
Dl Primar: este o intervenție majoră, o să insistăm la dl Olosz.
Dl Gazda se interesează dacă s-a rezolvat problema iluminatului public în
oraș, pentru că pe 1 ianuarie era beznă în oraș.
Dl Primar: am avut probleme cu încheierea unui contract pentru furnizarea
energiei electrice, pe 31 decembrie până târziu am lucrat ca să avem contract. Am
reușit să identificăm un furnizor, la un preț mult mai mare, dar preț bun la momentul
respectiv și am mai coborât prețul față de cel afișat pe pagina ANR-ului.
Dl Gazda este de părere că oamenii cumva ar trebui lămuriți, sunt foarte
nemulțumiți de condițiile din str. Gabor Aron, nu înțeleg că acolo este un șantier.
Totodată se interesează dacă s-a remediat problema cu inscripția de la spital.
Dl Primar în legătură cu comunicarea cu cetățenii a făcut tot posibilul, dar
are nevoie și de ajutorul consilierilor locali. Oamenii ar trebui să se gândească și în
viitor, că vor beneficia de ceva de care nu au mai avut parte până acum. Ar fi bine să
fie atâția bani să ajungă pentru asfaltarea tuturor străzilor, încercăm să ne dăm
silința. La spital nu orașul este proprietarul, dar totuși am luat legătura cu
prestatorul, care a remediat problema, dar a ținut doar două zile.
Dl Vatany ridică problema indicatoarelor de circulație din oraș, multe dintre
ele au dispărut, ar trebui inventariate.
Dl Viceprimar promite că vor verifica și unde este necesar vor monta altele.
Dl Domahazi: să-i spuneți d-lui director de la Gospodărie Comunală să facă
un pic de ordine în jurul gospodăriei.
Dl Primar: vom transmite, ei stă în chirie acolo, investiție ar trebui să facă
proprietarul.
Dl Fulop referitor la indicatoarele de circulație arată că ar fi necesar unul și la
intersecția străzii 1 Decembrie 1918 cu str. Școlii. O altă observație se referă la
luminițele de crăciun – dacă ar fi demontate, am economisi energie.
Dl Primar referitor la indicatoarele de circulație va discuta cu reprezentanții
poliției. Nu crede că luminițele ar consuma așa de mult, ele au fost lăsate în
funcțiune conform solicitării hotelierilor. Din fericire vin turiștii, iar luminițele cu
zăpada dădeau o atmosferă de festivitate. Urmează să fie demontate în curând.
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Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17.10.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETAR GENERAL
VATÁNY FERENC
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA
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